ASSOCIAÇÃO DE BRIDGE DOS AÇORES (ABA)
XXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE BRIDGE DOS AÇORES
INFORMAÇÕES E NORMAS PARA AS INSCRIÇÕES
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O Festival terá o seu início (de acordo com o Flyer Oficial já enviado à FPB) no dia 04 OCT2017
De acordo com os princípios que nortearam a ABA desde do início desta iniciativa, apresentamos,
como de costume, um PACOTE com voos e estadia, de acordo com o que está mencionado no
Flyer oficial, com um preço especial de € 399,00 por pessoa, em quarto duplo, incluindo voos
Lisboa ou Porto + transfers + 5 noites de Hotel com pequeno-almoço.
Quem pretender utilizar este PACOTE, a partir de LISBOA ou do PORTO, terá de:

SENIORS:
a) Fazer a sua inscrição até (máximo) DIA 30 JUNHO 2017. Após esta data não nos
comprometemos com disponibilidade de lugares
b) No ato da inscrição ou no máximo até dia 26 JUNHO 2017 terão de fazer um depósito de €
200,00 por pessoa, para confirmação e garantia da reserva
c) Dados bancários para transferências:

BPI
VIAGENS ABREU SA
Conta
7-2662876.000.001
IBAN - Número Internacional de Conta Bancária
PT50 0010 0000 2662 8760 0011 5
SWIFT/BIC
BBPIPTPL

BCP MILLENNIUM
VIAGENS ABREU SA
Conta
0000000002029241
IBAN - Número Internacional de Conta Bancária
PT50 0033 0000 00002029241 05
SWIFT/BIC
BCOMPTPL

UNDER 30
1/
2/
3/

4/

4/a
5/
6/
7/
8/
9/

O Festival terá o seu inicio (de acordo com o Flyer Oficial já enviado à FPB) no dia 04 OCT2017
Como de costume, os UNDER 30 serão convidados da Associação de Bridge dos Açores (ABA)
Este ano, e devido à alteração substancial para este ano da política do Governo Regional dos
Açores, no que respeita aos apoios para eventos de interesse turístico para os Açores, bem
como também uma mudança da SATA no que respeita aos prazos de cancelamentos sem gastos,
o LIMITE PARA AS INSCRIÇÕES SERÁ O DIA 30 JUNHO 2017, E NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR OS
30 JOGADORES DE LISBOA E PORTO
Até este dia todos os que pretenderem participar como convidados terão de fazer a sua
inscrição mediante uma transferência bancária no valor de € 100,00 (que será devolvida durante
a estadia no Festival)
SÓ SERÃO CONSIDERADAS ACEITES AS INSCRIÇÕES ACOMPANHADAS DO COMPROVATIVO DA
TRANSFERENCIA BANCÁRIA para a conta que abaixo se indica
Depois do dia 30 JUNHO NÃO SERÃO ACEITES MAIS INSCRIÇÕES dos UNDER 30 ao abrigo do
convite especial
Todos os UNDER 30, como de costume, terão de participar em todas as provas do Festival: OPEN
PAIRS+OPEN TEAMS+TRANSNACIONAL UNDER 30
Todos os UNDER 30 terão de pagar as inscrições referentes às 3 provas e de acordo com os
valores mencionados no FLYER oficial
Para beneficiar do convite todos os UNDER 30 terão de utilizar os voos de chegada e partida que
estão mencionados no Flyer Oficial
Todas as inscrições, perguntas ou dúvidas deverão ser enviadas para estes emails:

ana.cabral@abreu.pt , com conhecimento para:
gualter.damaso@abreu.pt

DADOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA DOS € 100,00:
BPI
GUALTER DAMASO
IBAN PT50 0010 0000 3944 5740 0018 3
Esperamos que compreendam o rigor que teremos de utilizar
este ano, mas para além das restrições dos apoios, os Açores
este ano estão com um aumento de recepção turística muito
elevado e as companhias aéreas e os Hotéis estão cheios de
reservas e compromissos, pelo que não aceitam reservas PARA
GRUPOS com pacotes para além dos 90 dias antes do inicio do
evento.

Como de costume, ao longo destes 21 anos de Festival de Bridge
dos Açores, que este ano é dedicado ao grande bridgísta e amigo
NUNO MATOS, a Direcção da ABA (Gualter Dâmaso e Ana
Cabral) estará SEMPRE à disposição de todos para tudo o que
necessitarem.
Gualter Dâmaso
(Presidente da ABA)

